
Designed for possibilities. 
Made for people.

Altro Operetta™ (4dB),  

Altro Orchestra™ (15dB),  
Altro Serenade™ (19dB)

UUSIA sävyjä ja malleja nyt saatavilla

• luonnonmukaisia värejä sekä vaihtoehtoja halutun 
 pinnan ilmeen luomiseen, kuten kokolattiamatto, 
 kivi, laatta tai puu, ilman hygieniahaasteita.

• kolme design edellä suunniteltua lattianpäällystettä, 
 joissa vaihtoehdot eri ominaisuuksin erilaisiin 
 käyttökohteisiin.

altro.rtv.fi

UUDET 
päivitetyt 

tuoteperheet



Altro Operetta™

Tyypilliset käyttökohteet:

Sairaaloiden / hoivakotien yhteistilat ja vilkkaassa käytössä olevat kulkuväylät.   
Oppilaitosten yhteistilat ja kulkuväylät. Vähittäiskauppa. Hotellien / vapaa-ajankeskusten 
yleiset alueet sekä ruokailutilat. Toimistotilojen kulkuväylät sekä yhteistilat.  
Kotien muutokset / asuntoloiden yhteiskäyttötilat. 

Design edellä suunniteltu lattianpäällyste. Kestävä vaihtoehto paljon käytettyihin tiloihin, 
kuten sisääntulot, potilastilojen / oppilaitosten käytävät, vähittäiskauppa.  
Lukuisia luonnonmukaisia sävyjä ja viisi pintamallia sekä puukuvioiset vaihtoehdot. 
Sopivat yhteen muiden tuoteperheiden tuotteiden kanssa. UUDEN Altro Operetta 
-tuotteen pinnan kohokuvio on aikaisempia maltillisempi, mikä helpottaa puhtaanapitoa. 
Tekniset ominaisuudet säilyvät parhaissa luokissa.  

37 sävyä*

UUDET päivitetyt tuoteperheet

RTV-Yhtymä Oy, Pääkonttori, Mattilantie 1, 11710 Riihimäki

 +358 (0)19 7421        kohdelattiat@rtv.fi   

 www.rtv.fi

4dB

Altro Orchestra™

Tyypilliset käyttökohteet:

Koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten yleiset tilat ja luokkahuoneet. Opiskelijoiden asuintilat 
sekä yhteiskäyttötilat. Sairaaloiden / hoivakotien yhteistilat ja potilaiden / asukkaiden huoneet. 
Toimistojen kulkuväylät ja yleiset tilat. Vähittäiskauppa. Hotellien / vapaa-ajankeskusten 
yhteistilat ja ruokailutilat. Kotien muutokset / asuntoloiden yhteiskäyttötilat. Kaikkialla, missä 

halutaan vähentää melua kerrosten välillä ja huoneissa. 

15 dB:n äänenvaimennus ja mukavuus jalan alla, laaja luonnonmukaisten värien valikoima, 
viisi pintamallia sekä puukuvioiset vaihtoehdot. Koska lattiamateriaali kestää hyvin kulutusta 
eikä siihen jää painaumia, se sopii erinomaisesti käytäviin, luokkahuoneisiin, asumistiloihin, 
potilas- / asukashuoneisiin, ruokailutiloihin, vähittäiskauppaan ja vapaa-ajantiloihin. 
Sopii ilmeeltään käytettäväksi muiden tuoteperheiden tuotteiden kanssa. UUDEN Altro 
Orchestran pinta on tasaisempi, mikä helpottaa puhtaanapitoa, mutta ei vähennä lattian 
teknistä suorituskykyä. 

Täysin vapaaseen suunnitteluun olemme kehittäneet UUDEN Altro Orchestra™  Customin. 

Suunnittelija voi valita minkä tahansa Altro-mallin tai tuottaa juuri omanlaisensa. 

48 värisävyn* mallisto 

15dB

Altro Serenade™

Tyypilliset käyttökohteet:

Kirjastot. Päiväkotien leikkihuoneet. Oppilaitosten luentosalit ja opiskelijoiden asuntolat. 
Hotellihuoneet. Hoivakotien asukashuoneet. Lasten leikkitilat. Asuntoloiden asukashuoneet. 
Pienet liikuntatilat. Fysioterapiatilat. Kaikissa niissä paikoissa, joissa äänien kulku kerroksien 
välillä ja huoneissa halutaan vähentää minimiin. 

Tyylikkäitä tuotteita, joissa on 19 dB:n äänenvaimennus ja jotka ovat miellyttäviä jalan 
alla. Soveltuu erityisesti tiloihin, joissa äänien kulku kerroksien välillä halutaan estää, 
kuten päiväkodeissa, hotellihuoneissa, toimistoissa, hoivakodeissa. Saatavilla useita 
luonnonmukaisia sävyjä ja viisi pintamallia sekä puukuvioiset vaihtoehdot. Sopii yhteen 
muiden tuoteperheiden kanssa. UUDEN Altro Serenaden pintakuviota on madallettu, mikä 
tekee puhtaanapidosta helpompaa vähentämättä lattian teknistä toimivuutta.  

17 sävyä* saatavilla

19dB

*lisää värivaihtoehtoja esillä Altron ja RTV:n kotisivuilla, joiden kautta voi myös tilata A4-kokoisia näytteitä:  
altro.rtv.fi 
Mallitilaukset: kohdelattiat@rtv.fi

10
year

product guarantee


